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Secret City Sittard-Geleen
Geheimen van de stad
24.08.2013 - 23.02.2014

Secret City is een ‘proeftuin’ voor de
culturele instellingen in SittardGeleen om gezamenlijk een
cultureel programma samen te
stellen. In de toekomst zullen de
verschillende instellingen steeds
meer gaan samenwerken met het
oog op het Cultuurbedrijf en zich ook
beter zichtbaar maken zodat het
draagvlak van de verschillende
instelling gewaarborgd is. Secret
City is een van de eerste projecten
dat door een groot aantal
instellingen opgepakt wordt en ook
geïnitieerd is door Museum Het
Domein.

Volg Secret City Sittard-Geleen ook
op Facebook.

Randprogramma
Bij Secret City is een
randprogramma georganiseerd en
educatieve workshops voor kids,
jeugd en volwassenen, waaraan het
Euregionaal Historisch Centrum,
Biblionova, Het Laagland,
Stadsschouwburg Sittard, Filmhuis
Het Domein, Collegium AD MOSAM
en Stichting Ecsplore samenwerken.
Klik hier voor meer informatie over
het randprogramma.
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Opening Secret City Kids
Frisse jonge aanwinst Secret City
04.12.2013 15:00 - 16:00
Wethouder Berry van Rijswijk zal, in het bijzijn van een aantal
jonge deelnemers, de monitor met de foto’s van het Secret City
Kids project officieel aan de tentoonstelling toevoegen.
Lees meer...

Een onderzoeker en een fotograaf uit Engeland, Andy Brydon
en Andrew Brooks fotograferen op aanwijzing van de inwoners
van Sittard-Geleen ‘geheime plekken’ in de stad. De resultaten
van dit onderzoek worden gepresenteerd in een foto
tentoonstelling in Museum Het Domein.

Na een eerste kennismaking met de stad en haar inwoners
waren voor antropoloog (Andrew) en fotograaf (Andy) het
industriële karakter, de landelijke omgeving en de historische
binnenstad van Sittard-Geleen de meeste opvallende
eigenschappen. De samenvoeging van drie gemeenten in 2001
geeft de stad een samengesteld karakter, waar de heren graag
mee aan de slag gaan. Andy en Andrew willen proberen om
Sittard-Geleen als geheel te benadrukken door inwoners uit de
ene wijk kennis te laten maken met bijzondere plekken uit de
andere wijken. Dat doen ze door op 15 plaatsen in de gemeente
de verkozen foto’s op een billboard te plaatsen. Tevens is er
aandacht voor de verhalen die bij de gefotografeerde plekken
horen.

Tekst en uitleg bij de
foto's
Andy Brydon en Andrew Brooks
hebben elke foto die ze maakten in
het kader van Secret City SittardGeleen uitgebreid beschreven. Een
aantal beelden en de bijbehorende
teksten kunt u hier bekijken.
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